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Evenes SVs Program 2011– 2015
Sammen for Evenes
- Kommunen må satse på framtida for å ha ei.
Alle sider av samfunnet lever i et samspill og er gjensidig avhengig av hverandre. Derfor må også alle
politikkområder henge sammen. Det handler om å ha visjoner og politisk vilje og mot til å gjennomføre
dem. Gjennom fellesskapsløsninger kommer vi lengre enn hver for oss.
Kommunen er fundamentet i velferdsstaten, og må være serviceinnstilt og tilpasset innbyggernes krav.
SV sine mål er at Evenes skal være
En grønn kommune
En rettferdig kommune
En framtidsretta kommune

Miljø og rettferdighet
- Solidaritet med kommende generasjoner.
Evenes SV sine mål er:
Miljøtenking skal gjennomsyre alle politikkområdene.
Følge opp klimaplanen for Evenes.
Vern gjennom bruk

Trygg og givende oppvekst
- Barn og unge er framtida.
Evenes SV sine mål er:
Prøveordning med barnas kommunestyre.
Åpningstider i barnehage og SFO tilpasset brukerne.
Deltagelse i fritidstilbud skal ikke være avhengig av foreldrenes pengebok.
En gratis hjemreise i måneden til skoleelevene våre som bor på hybel utenfor kommunen.
Senke stemmerettsalderen til 16 år ved neste kommunevalg
Støtte opp om ungdomsrådets arbeid slik det opprettholdes og blir en drivkraft i
lokaldemokratiet.

Skole og utdanning
- Gode offentlige skoler og barnehager er grunnmuren i kommunens kunnskapssatsing.
Evenes SV sine mål er:
Nok og riktig datautstyr i skolene.
Varierte læringsformer, forsøk med heldagsskole og leksefri.
Kvalifisert og motivert personale i barnehage, skole og SFO.
Opprettholde lærertettheten i skolen.
Samspill mellom skole og samfunnet rundt (næringsliv, kulturliv og fagbevegelsen osv).
Likestilling et fokusområde i skolen.
Tilrettelegge for lærlinge- og traineeordning i kommunen.
Samarbeid med frittstående utdanningsinstitusjoner.
Støtteordning for voksne som tar utdanning kommunen trenger.

Kultur og idrett
- Kulturelle aktiviteter har en egenverdi for både enkeltmennesker og samfunnet.
Evenes SV sine mål er:
Tett samarbeid mellom kommune og frivillig sektor.
Prioritere kulturmidlene til frivillige lag og foreninger som jobber med barn og unge
Samarbeid med samiske organisasjoner for å sikre at kultur og språk skal ha gode levekår i
kommunen.
Bidra til tidsriktige idrettsanlegg i samarbeid med aktuelle lag og foreninger

Forebygging og helse
- Å ta vare på egen helse er investering i framtida
Helsesøstertjenesten må flytte hjem. Det er et lavterskeltilbud som må ha kontor nært
brukerne
Kommunefysioterapitjeneste må reetableres
Legetilbud og legevakt i kommunen

En trygg og meningsfull alderdom
- Alle har rett til å være aktiv og deltagende så lenge som mulig.
Evenes SV sine mål er:
Styrke hjemmetjenesten, slik at eldre kan bo heime så lenge de ønsker/kan.
Variert aktivitets- eller miljøtjeneste tilpasset den enkelte.
Motivert og kvalifisert personale ved EBS.
Legetilbud og legevakt i kommunen.
Heltidsstillinger til de ønsker det ved kommunale arbeidsplasser.
Dagtilbud for hjemmeboende demente

Næringsliv og infrastruktur
- Levedyktige arbeidsplasser tilpasset morgendagen.
Evenes SV sine mål er:
Videreutvikle Evenes kraftforsyning som lokal aktør med trygge arbeidsplasser.
Bruke næringsfondet aktivt til å skaffe nye arbeidsplasser
Tilrettelegge for attåtnæringer og enmannsbedrifter, småskala landbruksproduksjon,
kombinert primærnæring, kultur og tjenesteyting.
Kontrollert bestand av rovdyr i kommunen.
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